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מועצה אזורית
גמלת זקנה

ושאירים
נכות כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

גמלת

נכות

ותלויים

1,980.62,638.41,862.81,848.32,671.3  אל-בטוף

1,870.22,421.51,697.02,063.04,359.8  אלונה

1,678.02,114.21,697.02,121.84,105.0  אפעל

1,704.92,000.91,554.12,052.82,231.4  אשכול

1,753.52,135.81,834.91,914.13,619.6  באר טוביה

2,004.72,785.71,809.41,887.81,639.1  בוסתן-אל-מרג'

1,765.72,169.42,941.02,054.31,698.8  בני שמעון

1,734.72,187.91,995.22,172.72,852.8  בקעת בית שאן

1,735.42,058.61,759.31,767.82,780.7  ברנר

1,677.52,029.32,122.12,107.13,795.4  גדרות

1,752.12,308.71,857.81,577.22,056.5  גולן

1,812.72,488.61,850.61,703.35,124.3  גוש עציון

1,744.62,269.41,955.71,909.43,861.7  גזר

1,739.02,184.71,885.22,102.24,329.1  גן רווה

1,714.92,285.71,957.81,954.33,167.9  דרום השרון

1,789.92,445.41,798.62,044.52,559.3  הגלבוע

1,747.82,037.42,351.61,891.21,692.8  הגליל העליון

1,721.22,277.61,827.52,150.83,215.8  הגליל התחתון

1,810.21,973.52,639.00.01,308.6  הערבה התיכונה

1,803.02,575.01,129.01,472.52,090.0  הר חברון

1,747.62,281.31,826.52,027.22,163.1  זבולון

1,772.82,080.10.01,876.71,710.7  חבל אילות

1,701.22,160.52,149.31,971.02,617.6  חבל יבנה

1,733.42,306.41,777.12,025.32,878.9  חבל מודיעין

1,738.12,299.51,919.11,560.52,950.9  חוף אשקלון

1,736.02,272.32,286.52,196.73,124.5  חוף הכרמל

1,738.62,089.51,913.32,050.83,023.1  חוף השרון

1,742.72,210.62,149.31,780.93,337.3  יואב

1,765.62,271.61,846.81,942.42,754.8  לב השרון
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דמי פגיעה

גמלת

נכות

ותלויים 

מאיבה

קצבת ילדים 

למשפחה
מזונות

הבטחת

הכנסה
מועצה אזוריתאבטלה

  אל-בטוף5,981.60.00.01,938.61,832.93,367.4

  אלונה2,797.90.00.00.01,654.53,417.7

  אפעל9,554.61,497.00.0429.0306.54,004.0

  אשכול8,472.95,120.40.01,058.91,573.03,490.9

  באר טוביה4,871.35,935.00.01,499.31,625.93,325.2

  בוסתן-אל-מרג'4,105.73,240.00.01,648.21,535.73,038.7

  בני שמעון20,997.55,935.00.01,712.81,549.92,908.4

  בקעת בית שאן5,021.58,829.60.01,131.81,410.13,092.3

  ברנר3,908.93,635.00.0112.01,348.53,287.2

  גדרות0.06,906.00.01,964.01,594.44,157.8

  גולן8,102.15,114.50.01,165.41,496.43,494.3

  גוש עציון9,555.34,397.20.01,256.21,669.53,801.9

  גזר6,429.43,187.60.01,293.21,569.93,204.3

  גן רווה4,596.23,743.50.0554.01,294.63,692.9

  דרום השרון8,705.61,629.30.01,615.31,655.63,889.9

  הגלבוע4,509.53,141.10.01,335.81,647.33,092.5

  הגליל העליון7,707.23,863.30.0895.31,855.23,710.0

  הגליל התחתון6,153.75,478.00.01,302.51,304.23,358.5

  הערבה התיכונה6,267.12,950.00.00.01,594.03,209.9

  הר חברון8,564.37,203.40.02,057.01,397.73,578.7

  זבולון3,580.70.00.01,790.81,825.23,454.2

  חבל אילות1,929.00.00.01,161.01,829.02,969.5

  חבל יבנה12,259.116,819.00.01,701.01,725.03,479.1

  חבל מודיעין7,457.13,168.80.01,232.81,380.33,712.0

  חוף אשקלון4,921.15,202.30.01,147.41,537.73,185.9

  חוף הכרמל3,388.24,461.70.01,180.21,565.33,501.4

  חוף השרון3,747.5331.00.0960.01,529.53,782.6

  יואב4,158.43,640.00.01,371.01,613.03,427.9

  לב השרון5,180.53,230.00.01,319.71,428.83,564.1
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מועצה אזורית
גמלת זקנה

ושאירים
נכות כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

גמלת

נכות

ותלויים

1,725.92,205.01,743.21,855.93,570.0  לכיש

1,770.12,252.51,614.91,472.42,829.7  מבואות החרמון

1,718.42,175.52,125.41,961.52,428.8  מגידו

1,893.62,284.01,129.00.02,180.7  מגילות

1,733.72,097.32,085.52,068.42,765.7  מטה אשר

1,801.02,537.32,029.31,894.33,184.4  מטה בנימין

1,764.52,318.31,988.62,026.83,451.4  מטה יהודה

1,742.62,247.81,868.31,951.41,782.4  מנשה

1,791.52,161.51,582.02,342.02,574.7  מעלה יוסף

1,812.02,507.61,772.81,939.72,498.8  מרום הגליל

1,814.72,264.02,223.21,508.12,199.6  מרחבים

1,688.42,527.61,739.61,949.63,128.0  משגב

1,638.92,097.82,073.31,773.05,166.2  נחל שורק

1,743.02,110.92,333.41,825.52,283.6  עמק הירדן

1,725.82,113.01,929.61,955.53,252.3  עמק חפר

1,761.62,193.81,958.91,921.93,360.4  עמק יזרעאל

1,718.32,406.71,938.91,714.43,130.8  עמק לוד

1,738.52,190.82,262.71,871.42,215.8  ערבות הירדן

1,719.61,841.82,265.02,180.72,106.9  רמת נגב

1,780.22,260.12,305.71,620.32,474.5  שדות נגב

1,780.72,417.01,949.91,804.03,632.0  שומרון

1,746.12,064.51,922.81,731.62,600.9  שער הנגב

1,780.02,302.71,904.82,000.42,427.3  שפיר

1,715.41,778.03,394.01,472.53,405.2  תמר

לוח 4: מועצות אזוריות בישראל, קצבה ממוצעת,  2003 (המשך)
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דמי פגיעה

גמלת

נכות

ותלויים 

מאיבה

קצבת ילדים 

למשפחה
מזונות

הבטחת

הכנסה
מועצה אזוריתאבטלה

  לכיש5,166.38,407.00.01,966.21,616.33,161.4

  מבואות החרמון8,886.23,615.20.01,302.91,305.33,329.3

  מגידו3,085.22,526.40.0571.61,456.83,433.9

  מגילות0.0795.00.00.01,504.02,653.6

  מטה אשר2,512.35,046.30.01,257.61,739.53,492.7

  מטה בנימין9,064.23,505.20.01,533.41,910.33,378.6

  מטה יהודה5,485.82,980.80.01,290.31,730.03,224.4

  מנשה5,066.67,446.30.01,256.21,622.73,561.7

  מעלה יוסף7,076.23,332.60.01,152.71,440.52,870.2

  מרום הגליל5,434.63,050.90.01,540.61,487.42,801.3

  מרחבים7,528.12,468.50.01,737.71,390.13,290.3

  משגב13,198.62,052.30.01,467.61,691.13,526.2

  נחל שורק0.00.00.02,189.51,418.83,288.0

  עמק הירדן2,554.12,201.50.01,029.21,542.03,092.1

  עמק חפר5,422.33,367.70.01,393.51,538.93,824.7

  עמק יזרעאל6,073.52,304.70.0948.61,382.73,790.7

  עמק לוד4,716.83,844.90.01,565.91,752.93,164.3

  ערבות הירדן0.03,262.80.01,780.01,366.33,215.3

  רמת נגב0.03,979.00.0589.02,144.03,165.3

  שדות נגב9,878.22,591.20.01,547.21,326.42,629.8

  שומרון5,869.43,720.30.01,482.11,770.53,500.8

  שער הנגב10,633.13,078.50.0660.51,379.43,523.5

  שפיר3,731.96,477.80.01,877.31,454.92,861.0

  תמר7,904.64,144.00.01,994.01,799.54,208.8
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